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Od pastirja k ljudstvu
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Mimo je osrednji del velikonočnega praznovanja, odpirajo se majski dnevi, ki nas 
bodo zaznamovali s preprosto, a pomenljivo ljudsko pobožnostjo - šmarnicami. Sve-
ti oče je razglasil dva predhodnika za svetnika, kar je bila gotovo pričakovana poteza, 
saj je o svetniškem življenju dveh papežev 20. stoletja pričala celotna Cerkev.
Da, Cerkev je nezmotljiva! Ker je Cerkev, na eni strani papež z zborom škofov, na 
drugi strani Cerkev kot občestvo, zaznamovana s krstnim dostojanstvom, in je po 
Svetem Duhu nezmotljiva, more odločati v skupno dobro.
V Sloveniji je občestvo dveh osrednjih škofij v pričakovanju imenovanja novih pastir-
jev, ki bosta po letih preizkušenj v svoji Cerkvi pošteno poprijela za delo in z odločno 
roko delovala v blagor Gospodove črede.
Naj nas velikonočna moč zmage nad zlom vedno spodbuja, da bomo ostali nezmo-
tljiva Cerkev, ki za svoje pastirje zmore vse, kadar zanje moli. Kako je že rekel Janez 
XXIII.? »Človek je največji, kadar kleči in najmočnejši, kadar ima sklenjene roke!«

Sebastjan LIKAR, župnik

Bodimo hvaležni za sveta papeža Janeza XXIII. in Janeza Pa-
vla II. in se jima priporočajmo! Bog ju je poslal, da sta odprla 
Cerkev sodobnemu svetu. Bila sta papeža presenečenj - Bog 

ne gleda na osebo!
V Marijinem mesecu maju bomo pogosteje ob naši Nebeški 
Materi, z našimi prvoobhajanci pa bomo skupaj zapeli: bodi 

pozdravljen zlati moj dan.
Ivan BIZJAK

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. V svoji neskončni do-
broti daj naši nadškofiji takšnega pastirja, ki bo zaradi svetosti Tebi ugajal, za nas pa 
goreče skrbel. Daj nam dobrega pastirja, ki bo tebi zvesto služil in dobro vodil Tvojo 
Cerkev. Obdari nas v svoji dobroti s primernim pastirjem, ki bo obvladoval težave, v 

katerih se nahajamo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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Dnevi pred nami 

 V tednu po 27. aprilu so prvomajske 
počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne 
ure so po večernih mašah v Šmartnem.

 V četrtek, 1. maja, je praznik sv. Jože-
fa Delavca. Ta dan začnemo s šmarnično 
pobožnostjo, in sicer ob 18.30 v Šmar-
tnem.  

 Ker je na prvi petek, 2. maja, ob 
11.00 maša za prvoobhajance in njihove 
starše na Šmarni gori, bo obhajanje sta-
rejših po domovih v petek, 9. maja.

 Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 5. 
maja, ob 19.30 v župnišču. Ob isti uri pa 
bo sestanek animatorjev oratorija v učil-
nici župnišča. 

 Zadnji Četrtkovi pogovori v tem pa-
storalnem letu bodo v četrtek, 8. maja, 
ob 20.00. 

 Lepo vabljeni na sakralni koncert vo-
kalne skupine Krila, ki bo v soboto, 10. 
maja, ob 20.00 v župnijski cerkvi sv. Mar-
tina v Šmartnem.

 Na 4. velikonočno nedeljo, 11. maja, 
bo žegnanje v Sp. Gameljnah ob 10.30. 

 Srečanje sodelavcev Karitas bo v po-
nedeljek, 12. maja, ob 19.30 v župnišču. 

 Tridnevnico pred prvim svetim ob-
hajilom začenjamo v četrtek, 15. maja. 
Lepo vabimo farane, da bi našim 17-im 
prvoobhajancem kupili molitvenik (5 
EUR). Oglasite se pri župniku!

 Za čiščenje župnijske cerkve so v 
soboto, 17. maja, na vrsti starši prvo-
obhajancev. Ta dan bodo otroci prvič 
prejeli zakrament svete spovedi. Dobi-
mo se ob 16.30 v župnišču!

 Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 
18. maja. Druga sveta maša bo tako iz-
jemoma ob 10.00!

 V sredo, 21. maja, bo srečanje bir-
manskih animatorjev ob 19.30 v župni-
šču.

 Priprava na krst bo v četrtek, 22. 
maja, ob 20.00 v župnišču. Krščevanje 
pa bo v nedeljo, 25. maja, po maši ob 
9.00.

 Prvi termin za birmanski izpit bo v 
petek, 23. maja, od 13.00 v župnišču. 
Bodoči birmanci boste prejeli seznam, 
kdaj ste na vrsti. Ta dan pa animatorji 
oratorija odhajajo na duhovni vikend 
in pripravo na letošnji oratorij, in sicer 
v Šmarjeto. Podprimo jih z molitvijo!

 Na 6. velikonočno nedeljo, 25. 
maja, bo pri vseh mašah redno me-
sečno darovanje za potrebe župnije. 
Namenili ga bomo za obnovo taberna-
klja in dveh kerubov v glavnem oltarju 
(predračun znaša 7.000 EUR). Na Rašici 
pa bo žegnanjska maša ob 10.30. Ofer 
pri tej podružnici pa bo za obnovo plo-
čevine in dela strehe, ki sta nujno po-
trebni obnove (predračun znaša 2.200 
EUR). Bog povrni za vaš dar!

ZAKRAMENT SVETEGA KRSTA - Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu. Otroci prejmejo zakrament uvajanja med 
mašo (parni meseci) ali po maši ob 9.00 (neparni meseci). Starši naj se prej oglasijo župnišču z družinsko knjižico 
ali otrokovim rojstnim listom. 
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Iz naših krajev ...

IZ BLIŽNJE ... ... IN DALJNE PRETEKLOSTI

• 27. maja 1370 je Franc, sin pokojne-
ga Ostermana, prodal samostanu klaris 
v Mekinjah neko kmetijo v Tacnu za tri-
najst mark beneških denaričev.

• 5. maja 1450 je Ema, vdova Tomaža 
Dreneka iz Srednjih Gameljn, proda-
la cerkvi na Šmarni gori za vzdrževanje 
večne luči pol kmetije v Stanežičah.

• 10. maja 1909 je bil na Šmarni gori 
shod Orlov, ki se ga je udeležilo 110 čla-
nov iz Ljubljane in okolice.

• 20. maja 1924 je rašiška cerkev dobila 
dva nova bronasta zvonova.

Na Cvetno nedeljo popoldan, 13. aprila 
2014, smo z bodočimi birmanci in njiho-
vimi starši skupaj poromali na Kalvarijo 

pri Smledniku, kjer smo imeli pobožnost 
križevega pota. Molitveno vzdušje smo 
nadaljevali še s skupnim druženjem pri 

starem Smleškem gradu. 

ODDANE MAŠE
Od 30. marca ste darovali za naslednje 
namene: + Miran KOREN, + Marko MA-
RINČIČ, + MALOVRH, + BUH, v zahvalo za 
zdravje, + France, Danica, Marija in star-
ši, + Marija STARE, v zahvalo za pomoč v 
stiski, za srečno vožnjo, za zdravje.
Ob pogrebu + Mirana KORENA so daro-
vali Korenčevi (1 mašni namen). Ob po-
grebu + Joži LENASSI so darovali: Jernej, 
Tinca, Helena, Tone in Mari (1 mašni na-
men).
Svete maše bo opravil g. Alan Tedeško v 
Rimu. Bog povrni!
Mašni nameni so do konca junija zase-
deni. Za drugo polovico leta sprejemam 
maše v župnijski pisarni v začetku junija!

ŽUPNIJA ŽIVI
Zakrament svetega krsta sta prejeli:
TAJA Brezovački iz Tacna in FLORA Žgaj-
nar iz Sp. Gameljn.
Podprimo ju z molitvijo!
Poslovili smo se od Marka MARINČIČA 
in od Mirana KORENA iz Šmartna.
Gospod, daj jima večni pokoj!

VABIMO!
Otroci veroučne šole in mladi, še pose-
bej animatorji vabljeni k šmarnicam, ki 
bodo vsak dan, razen nedelj, ob 18.30 v 
župnijski cerkvi.
Letošnje šmarnice, ki jih bomo poslušali, 
imajo naslov POMEMBNE REČI!

ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA - Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, v župnišče prinesite tudi samski list (dobite 
ga v župniji krsta). 
KRŠČANSKI POGREB - Po dogovoru v podjetju Žale se oglasite v župnišču. Če želite pogrebno mašo, to sporočite tudi 
na Žalah!
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M
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NEDELJA OZNANILA 1. BERILO 2. BERILO PROŠNJE
3. VELIKONOČNA
4. maj (9.00) 

Diana BITENC Irena KOŽELJ Martin NATLAČEN Martin NATLAČEN

4. VELIKONOČNA
11. maj (9.00)

Renata OGOREVC Lea MERŠE Pino TACAR Pino TACAR

5. VELIKONOČNA  
18. maj (10.00)

Joži PLUT starši 
prvoobhajancev

starši 
prvoobhajancev

prvoobhajanci

6. VELIKONOČNA
25. maj (9.00)

Mojca SKOBE Klara MERŠE Luka SEŠEK Andrej SKOBE

BRALCI BOŽJE BESEDE

Župnik je v pisarni zagotovo: ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 in od 17.00 do 17.45 
ter ob četrtkih od 11.00 do 12.00. 

Dobite me tudi po večernih mašah v Šmartnem. V času šolskih ali veroučnih počitnic 
so uradne ure po večernih mašah v Šmartnem. 

V času odsotnosti ali dopusta se obrnite na sosednji župniji: 
LJ. ŠENTVID (01 512 81 30) in VODICE (01 832 31 02).

DOGODIVŠČINE ŠKOFA MARTINUSA

ŽUPNIJSKA PISARNA
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
27. 4. 
ned

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA (BELA)
BLAGOSLOV VOZIL

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Franc DEBEVC
10.30 za sosesko Tacen

28. 4.  
pon

sv. Peter Chanel,
duhovnik in mučenec 19.00 + Bernarda in Andrej KOMATAR, obl. Šmartno

29. 4.   
tor

sv. Katarina Sienska,
devica in cerkvena učiteljica ni maše

30. 4.  
sre

sv. Pij V.,
papež 19.00 + Vili ŽAGAR, obl. Šmartno

1. 5. 
čet

sv. Jožef Delavec
PRAZNIK DELA

19.00 + Pavla KALIŠ in JERIČEVI Šmartno

2. 5. 
pet

sv. Atanazij, 
škof in cerkveni učitelj
PRVI PETEK

11.00 v zahvalo Šmarna gora

19.00 na čast bl. A. Grozdetu za zdravo pamet Šmartno
3. 5. 
sob

sv. Filip in Jakob ml.,
apostola
PRVA SOBOTA

19.00 + Ivan NOVAK, obl. Tacen

4. 5. 
ned

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Marko GOVEKAR, obl.
5. 5. 
pon

sv. Gotard,
škof 19.00 + Jože BRANK, obl. Šmartno

6. 5. 
tor

sv. Dominik Savio,
dijak, zavetnik ministrantov 19.00 za pokojne sorodnike Šmartno

7. 5. 
sre

sv. Gizela,
opatinja 19.00 + Gašpar DUKARIČ Šmartno

8. 5. 
čet

Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice 19.00 + Magda MAROLT, obl. Šmartno

9. 5. 
pet

sv. Izaija,
prerok 19.00 + Janez in Frančiška DEBEVC Šmartno

10. 5. 
sob

sv. Job,
svetopisemski mož 19.00 + Hari BRVAR Tacen

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI
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GOD/PRAZNIK URA NAMEN* KRAJ
11. 5. 
ned

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Vinko KLJUN, obl.
10.30 za sosesko Sp. Gameljne

12. 5.  
pon

sv. Leopold Mandić,
redovnik 19.00 + Stanislava MERHAR Šmartno

13. 5.   
tor

Fatimska 
Mati Božja 19.00 + Jožef KERN, obl. Šmartno

14. 5.  
sre

sv. Bonifacij,
mučenec 19.00 za spreobrnjenje Šmartno

15. 5. 
čet

sv. Zofija,
mučenka 19.00 + Frančiška in Janez URAN, obl. Šmartno

16. 5. 
pet

sv. Janez Nepomuk,
duhovnik in mučenec 19.00 + Ivan in Frančiška JERNEJC Šmartno

17. 5. 
sob

sv. Jošt,
puščavnik 19.00 + Ivan BITENC, obl. Tacen

18. 5. 
ned

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
PRVO SVETO OBHAJILO

7.00 + starši JANUŠIČ in Valerija
Šmartno

10.00 za prvoobhajance in njihove družine
19. 5. 
pon

sv. Krispin, 
redovnik 19.00 + Frančiška OVIJAČ in Brigita ZIDAR Šmartno

20. 5. 
tor

sv. Bernardin Sienski,
redovnik 19.00 + Bernardka, Marija in Herman ANŽIČ Šmartno

21. 5. 
sre

sv. Krištof Magellanes in 
drugi mehiški mučenci 19.00 + Edi DOLNIČAR

+ Milka SENOŽETNIK, 30. dan Šmartno

22. 5. 
čet

sv. Marjeta Kasijska,
redovnica 19.00 + Aleš MAROLT, obl. Šmartno

23. 5. 
pet

sv. Socerb Tržaški,
mučenec 19.00 + Frančiška ČAMPA, obl. Šmartno

24. 5. 
sob

Marija,
Pomočnica kristjanov 19.00 + Ivan ČIŽMAN st., obl. Tacen

25. 5. 
ned

6. VELIKONOČNA
NEDELJA
NEDELJA TURIZMA

7.00 za žive in rajne farane
Šmartno

9.00 + Peter FIŠTROVIČ, obl.
10.30 za sosesko Rašica

*SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH!

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, 
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO

Uredniški odbor Lista svetega Martina: 
Ivan BIZJAK, Vida MERŠE, Jurij ŠILC in Lea MERŠE
Odgovarja: 
Sebastjan LIKAR, župnik

Telefon: 01 511 61 07                            
GSM: 041 872 638

Spletna stran: http://zupnija-smartno.rkc.si/
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si

TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667

Tisk: Salve, Rakovnik


